
   

 

 تضخم أسعار المستهلك

في مارس  ٪3.1 في الكويت يستقر عندالتضخم 
 ٪2.8والتضخم األساس عند 
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نظراً  ٪3.1مارس عند معدل التضخم في أسعار المستهلك خالل شهر  استقر

وارتفع  لتباطؤ النمو في معظم المكونات أمام تسارع التضخم في مكون اإلسكان. 

إلى في مارس  (باستثناء التضخم في أسعار المواد الغذائية) قليلا  األساسالتضخم 

في فبراير على خلفية الزيادات التي سجلها  ٪2.7على أساس سنوي من  2.8٪

التضخم في خدمات المسكن والتضخم في مكون المفروشات المنزلية. ونتوقع أن 

يستمر التضخم في معظم المكونات باالستقرار على المدى القريب إلى المتوسط 

لذا فإننا نتوقع أيضاا أن يعتدل  ،العالمية وقوة الدينار السلعوسط تراجع أسعار 

         .2016٪ في العام 3.0متوسط التضخم السنوي إلى 

تماشياً مع استمرار تراجع أسعار  التضخم في أسعار المواد الغذائية تراجعو

 ٪4.1على أساس سنوي ليصل إلى  ٪4.8من في فبراير المواد الغذائية العالمية 

 ،في مارس إثر تراجع التضخم في معظم مكوناته الثانوية. في الوقت نفسه

تشير ، حيث ت أسعار المواد الغذائية العالمية بالتراجع ولكن بوتيرة معتدلةاستمر

على  ٪1.8بواقع تراجع أسعار المواد الغذائية العالمية  وكالة البحوث السلعية إلى 

 على أساس سنوي.  ٪4.3فبراير بواقع أساس سنوي في مارس مقابل تراجعها في 

 2016خدمات المسكن خالل الربع األول من العام وارتفع قليالً معدل التضخم في 

 ٪6.3والذي تشكل معظمه اإليجارات السكنية ليصل إلى  ئهبتباطرغم التوقعات 

وجاء هذا  . 2015من العام  األخيرالربع  في ٪6.0على أساس سنوي من 

في ظل تراجع االرتفاع على الرغم من التوقعات بتباطؤ نمو اإليجارات السكنية 

 سوق العقار. حركة 

كما ارتفع أيضاً التضخم في مكون المفروشات ومعدات الصيانة خالل شهر 

ليصل إلى أعلى مستوى له منذ سبعة أشهر بينما استمر التضخم في  مارس

في إذ ارتفع التضخم في المفروشات المنزلية  اجع.مكون المالبس واألحذية بالتر

في مارس. واستمر التضخم في  ٪2.9على أساس سنوي إلى  ٪2.1من فبراير 

 ٪0.5مكون الملبس واألحذية بالتراجع خلل مارس بعد أن شهد تراجعاا بواقع 

وال تزال قوة الدينار تساهم في كبح التضخم في هذا المكون  على أساس سنوي.

    التنزيلت في نهاية مواسم التسوق.العروض و يدتزاإلى جانب 

خالل شهر  بالركود معدل التضخم في مكوني السلع والخدمات األخرى واستمر

 التجميل مستحضرات أسعارويعزى التراجع  في هذا المكون، الذي يشمل  .مارس

إلى قوة الدينار أمام العملت الرئيسية )باستثناء   ،والمجوهرات والمصوغات

 .  الدوالر األميركي( والتي ساهمت في كبح التضخم المستورد

في الربع األول من العام وشهد التضخم في مكون أسعار الجملة تراجعاً حاّداً 

واألسماك  المنتجات الزراعية والدواجنسعار أوسط تراجع التضخم في  2016

فقد تراجع  واستغالل المحاجر واستخراج المعادن وال سيما في مكون التصنيع.

على أساس سنوي في الربع األخير من العام  ٪2.2التضخم في أسعار الجملة من 

نتيجة تراجع  2016فقط في الربع األول من العام  ٪0.2-ليصل إلى  2015

تكاليف التصنيع المحلي والذي قد يرجع بدوره إلى تراجع أسعار السلع العالمية 

وبعض التأثيرات القاعدية. ومن المتوقع أن يستمر التضخم في مكون التصنيع 

ادمة أسعار الجملة بالتراجع خلل األشهر القمؤشر الذي يشكل الوزن األكبر في 

 المستهلك أسعار مؤشر: 1الرسم البياني  

 )السنويالنمو  ٪)

 
 وتقديرات بنك الكويت الوطني اإلدارة المركزية لإلحصاء المصدر:

 

 تضخم أسعار المواد الغذائية: 2الرسم البياني 

 )النمو السنوي  ٪)

 
 ووكالة البحوث السلعيةاإلدارة المركزية لإلحصاء : المصدر

 

 خدمات المسكن: التضخم في 3الرسم البياني 

 )النمو السنوي ٪)

 

  اإلدارة المركزية لإلحصاء: المصدر

 

 

 

 

mailto:danafakir@nbk.com
http://www.nbk.com/


 
 
 
 

 

 

                                                                                             www.nbk.com  الوطني بنك الكويت econ@nbk.com  ، © 2016( ،965) 2224 6973( ، فاكس: 965) 2259 5500، هاتف إدارة البحوث االقتصادية

  

 مع استبعاد وجود أي ضغوطات من هذا المكون. 

ومن المتوقع أن يعتدل التضخم في المكونات الرئيسية التابعة لمؤشر أسعار 

وذلك وسط تراجع  الجملة على المدى القريب إلى المدى المتوسط على أقل تقدير

تضخم في أسعار النفط العالمية وقوة العملة المحلية، ما سيساهم في دعم استقرار ال

    .2016أسعار المستهلك خلل العام 

 

 التضخم في مؤشر أسعار المستهلك : 1 الجدول

 الشهري التغير نسبة 
 التغيرالسنوي نسبة

 متوسط
 السنوي التغير متوسط

 
فبراير
2016 

مارس
2016 

 فبراير
2016 

 مارس
2016 

2014 2015 

       

 3.4 2.9 4.1 4.8 0.5- 0.1- والمشروبات األغذية

 6.0 7.8 1.1 1.3 0.0 0.0 والتبغ السجائر

 0.9- 2.2 0.5- 0.6- 0.0 0.2- واألحذية الملبس

المسكن خدمات
*

 0.0 2.5 6.0 6.3 4.4 6.0 

 3.4 4.8 2.9 2.1 1.2 0.1- الصيانة ومعدات المفروشات

 1.7 0.6- 1.2 1.4 0.3 0.0 الصحة

 0.5 1.5 1.4- 0.6- 1.1- 0.0 النقل

 0.4 0.8- 0.8 0.8 0.0 0.1 االتصاالت

 0.2- 0.9 1.2- 1.2- 0.0 0.0 والثقافية الترفيهية

 4.4 4.7 3.5 3.5 0.1 0.0 التعليم

 5.7 3.1 2.4 3.1 0.9- 0.0 والفنادق المطاعم

 1.9 0.7- 0.7 0.7 0.2 0.6 المتنوعة والخدمات السلع

األساس المؤشر
**

 0.0 1.0 2.7 2.8 2.9 3.2 

       

 3.3 2.9 3.1 3.1 0.7 0.0 العام المؤشر

       

 اإلدارة المركزية لإلحصاء وتقديرات بنك الكويت الوطني: المصدر

 *يتم تحديثه مرة على أساس ربع سنوي

 المقدرة من بنك الكويت الوطني *باستثناء المواد الغذائية والمشروبات
 

 

 القطاعات األخرى: التضخم في 4الرسم البياني 

 )النمو السنوي ٪)

 

  اإلدارة المركزية لإلحصاء: المصدر

 
 

 أسعار المستهلك والجملة يالتضخم في مؤشر: 5الرسم البياني 

 )السنوي , شهرياا النمو  ٪)

 

  المركزية لإلحصاءاإلدارة : المصدر
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